
 

Beste kinderen, 

Super tof dat jullie meedoen met MINI KVW Mariahout 2021! Ons thema van dit jaar is “ZOMERCARNAVAL". 

In deze ALAAF tas vinden jullie een opdracht voor iedere dag van deze week: maandag tot en met donderdag! 

Iedere dag mag je jouw opdracht insturen via: kvw.mariahout@gmail.com. Hiermee maak je kans om de winnaar 

van de opdracht te worden! Op vrijdag 3 september maken we de winnaars bekend via onze facebook pagina. 

TIP: vergeet niet de attributen in de tas bij iedere opdracht te gebruiken! 

Maandag 30 augustus: Carnavals kamer 

Opdracht: De mooist versierde carnavals (woon)kamer. Ga met z’n allen creatief aan de slag er zorg ervoor dat jullie 

woonkamer deze week toch feestelijk versierd is zodat jullie toch een feestje kunnen bouwen.             Om je op gang te 

helpen vind je attributen in de tas. 

In de tas: slingers die jullie zelf mogen versieren, ballonnen, confetti, serpentine en blacklight bandjes. 

Dinsdag 31 augustus: Carnavals oufit 

Opdracht: Ontwerp de mooiste, gekste, meest originele carnavals oufit. We geven een kleine start met de attributen 

in de tas, maar....laat vooral jullie creativiteit en handige handjes hun werk doen…wij zijn benieuwd welke 

modeontwerper er in jullie verstopt zit… 

In de tas: vuilniszakken en maskers 

Woensdag 1 september: De Carnavalskraker  

Opdracht: Kies met jullie gezin een leuke carnavalskraker uit, en maak daar jullie eigen versie van….niets is te 

gek…pas de tekst aan…knip en plak melodietjes…denk aan rap , hiphop..enz. En als finishing touch zou een leuk 

dansje het compleet maken... 

In de tas: gebruik jullie versierde woonkamer en zelfgemaakte outfits als decor 

Donderdag 2 september: Bakken maar!  

Opdracht: Bak de mooiste taart/cake/cupcakes. Wij hebben een basis gegeven, maar voeg gerust jullie eigen 

ingrediënten toe…misschien heb je nog een geheim recept in de kast liggen waar jullie van kunnen smullen. Of het 

nu cupcakes/cake of taart wordt dat maakt niets uit…..creativiteit staat bovenaan!! Veel bakplezier!! 

In de tas: Cakemix, kleurstof en botercreme 

 

Succes allemaal!
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